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2003-2014: 11 ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ  

 

Φέηνο, ν ζεζκφο ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο, πνπ εθαξκφδεη ν ΟΓΑ ζην πιαίζην ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ, ζπκπιεξψλεη 11 ρξφληα παξνρήο ππεξεζηψλ, απνβιέπνληαο 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

 

Τα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Αγξνηηθή Δζηία θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

ηδξπηηθνχ λφκνπ, πινπνηνχζε ηα πξνγξάκκαηά ηεο κέζσ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 

κε ηελ Δξγαηηθή Δζηία. Απφ ην 2006 θαη εθεμήο, ιεηηνπξγεί απηφλνκα ηφζν ζε 

επίπεδν ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα, φζν θαη ζε επίπεδν εθθαζάξηζεο. Δπηπιένλ, δε, απφ 

ην 2008 έρεη αλαιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαγθαίσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Τν 2014 έγηλαλ ζεκαληηθέο 

ηνκέο ζηε ζχζηαζε, εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο 

Δζηίαο θαη αμηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 11εηε ίδξπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ 

λφκνπ.  

 

ΤΣΑΖ – ΚΟΠΟ ΣΟΤ Λ.Α.Δ. 

 

Mε ην Νφκν 3050/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζπζηάζεθε ζηνλ ΟΓΑ ινγαξηαζκφο κε 

ηίηιν “Λνγαξηαζκφο Αγξνηηθήο Δζηίαο” (Λ.Α.Δ.) κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή 

απηνηέιεηα, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ αζθείηαη απφ επηακειή Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο.  

 

θνπφο ηνπ Κιάδνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ 

ηνπξηζκνχ, δηαθνπψλ, εθδξνκψλ, δσξεάλ παξνρή εηζηηεξίσλ ζεάηξσλ, δσξεάλ 

παξνρή βηβιίσλ θαη άιινπ έληππνπ πιηθνχ γεληθφηεξεο ελεκέξσζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ε αλάιεςε δαπαλψλ γηα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηψλ ή γηα ηελ παξαθνινχζεζε αγξνηηθψλ 

ζπλεδξίσλ, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλαθή πξνο ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ε παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη βξαβείσλ ζε 

πνιχηεθλεο κεηέξεο, θαζψο θαη ηξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο.                                      

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΑΔ /ΟΓΑ έηνπο 2014 έρνπλ 1.153.700 

δηθαηνχρνη εθ ησλ νπνίσλ: 

  

 Οη 677.700 είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ  

 Οη 31.000 είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αλαζθάιηζησλ 

Τπεξειίθσλ 

 Οη 445.000 είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο πνπ έρνπλ 

εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο θαη επηπιένλ  

 Τα πξνζηαηεπφκελα κέιε (ζχδπγνη, παηδηά) ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ 

(έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ) 
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Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέτοσν Βιβλιάριο Τγείας ΟΓΑ 

θεωρημένο- σε ιστύ κατά την ημερομηνία σποβολής της αίτησης σσμμετοτής.  
 

    
 

 

 

ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ Λ.Α.Δ. 

 

Πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο είλαη: 

 

 Η κεληαία αηνκηθή εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο 1
εο

 έσο θαη 4
εο

 

αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ, χςνπο 

(ζήκεξα) 1,98 Δπξψ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο 5
εο

 έσο θαη 7
εο

 

αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο χςνπο 2,97 Δπξψ. (Οη ζπληαμηνχρνη αγξφηεο θαη 

νη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθεο ηνπ ΟΓΑ δελ θαηαβάινπλ εηζθνξά). 

 Κξαηηθή επηρνξήγεζε ίζε κε ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ν 

Λνγαξηαζκφο απφ ηηο εηζθνξέο. (Τν πνζφ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα 

ηα έηε 2013 θαη 2014 αλέξρεηαη  ζε  11.000.000 Δπξψ  θαη' έηνο). 

 Οη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, θάζε παξνρή απφ ραξηζηηθή 

αηηία θαη νη πξφζνδνη απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 

 

ΣΟΜΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΣΟ 2014  

 
Φέηνο, ηελ πεξίνδν 2014, έγηλαλ ζεκαληηθέο ηνκέο ζηε ζχζηαζε, εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο, ηα νπνία εληζρχζεθαλ κε: 

 

 Πξφγξακκα Ηακαηηθνχ Σνπξηζκνχ πνπ αθνξά ζε ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ 

 Πξφγξακκα Παξνρήο Υξεκαηηθψλ Βνεζεκάησλ θαη Βξαβείσλ ζε 

Πνιχηεθλεο Μεηέξεο 

 Πξφγξακκα Παξνρήο Σξνθείσλ γηα Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο θαη  

 Πξφγξακκα Δπηκνξθσηηθψλ εκηλαξίσλ γηα Νένπο Αγξφηεο 

 Πξφγξακκα Γηάζεζεο Γσξεάλ Βηβιίσλ κε πεξηερφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθαηνχρσλ αγξνηψλ, 

θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ, αιηέσλ θιπ.  
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Τν 2014, ζηα ήδε πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα έγηλαλ ηνκέο ζηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πινπνίεζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε, ζπληφκεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αλαζχλζεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη 

δηθαηνχρνη, νη ζπλεξγαδφκελνη πάξνρνη, αιιά θαη δηεπθνιχλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

ΟΓΑ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ.  

 

Δηδηθφηεξα: 

   

 Ο Κνηλσληθφο Τνπξηζκφο ζπλδπάζηεθε κε Ιακαηηθά Λνπηξά κε ζηφρν λα 

πεηχρνπκε ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

ζπληαμηνχρνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε αλάδεημεο ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ ηεο ρψξαο σο λέαο θαηεχζπλζεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  

 Καζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ θαη Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ ψζηε ν 

Οξγαληζκφο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν.  

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο επηδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ 

Τνπξηζκνχ κε πεξηνξηζκφ ησλ πνιιαπιψλ ηηκψλ ζε ηξεηο ηηκέο (μελνδνρεία-

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα-camping). 

 Πιεξσκή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξφρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (εληφο 

ηξηκήλνπ απφ ηεο επηβνιήο παξαζηαηηθψλ ηξηκήλνπ πνπ έρεη πξνεγεζεί).  

 Αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ. 

 Δπηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ δηάξθεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθνχ 

Τνπξηζκνχ θαη ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ αχμεζε δηάξθεηαο ησλ 

Πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνζαχμεζε ηεο επηδφηεζεο ζε πεξηφδνπο κε αηρκήο 

κε παξνρή (πξφζζεηα) πξσηλνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο.  

 Δπέθηαζε ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε πξνζζήθε δηήκεξσλ θαη 

ηξηήκεξσλ εθδξνκψλ.  

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ζην Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα απφ 10.000 

ην 2013 ζε 50.000 ην 2014.  

 Καζηέξσζε ηεο πξναλαγγειίαο θξάηεζεο δσκαηίνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηνλ 

ΟΓΑ θαη απνηχπσζε ηνπ θαηαιχκαηνο επί ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ.  

      Σηφρνο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη λα έρεη έγθαηξα πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ λα   

      πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε  

      ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ.  

 Ο Οξγαληζκφο πξνκεζεχεηαη βηβιία ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ηα βηβιία επηιέγεη θαη δηαλέκεη απεπζείαο ν Οξγαληζκφο ζε 

100.000 αζθαιηζκέλνπο ελεξγνχο αγξφηεο.  

 Γηα πξψηε θνξά δίλνληαη έγθαηξα ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

γηα ηα Πξνγξάκκαηα, ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΓΑ (www.oga.gr). 

 

 

 

 

 

 



      ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ -   22-5-2014 5  - 5 - - 5 - 

ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ 2014 
 

 

Με ηελ θνηλή απφθαζε αξηζ. 3Φ10034/2196/59/28-2-2014 (ΦΔΚ  760/27-3-2014) ηνπ 

Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ Πξφλνηαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Σ ηνπ ΟΓΑ, θαζνξίζηεθαλ ηα 

πξνγξάκκαηα θαη νη  παξνρέο έηνπο  2014, ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 

εληάζζνληαη  ζε θάζε έλα απφ απηά, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπο. 
Σπγθεθξηκέλα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ζπλνιηθά 584.550 δηθαηνχρνη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην έηνο 2014, ζπλνιηθνχ  

πξνυπνινγηζκνχ  26.900.000 επξψ. 

 

 

Α) ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ  (πξνυπνινγηζκνχ  14.785.000 επξψ) 
 

Τν πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην πξφγξακκα 

Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ, ην νπνίν πινπνηείηαη γηα πξψηε θνξά θέηνο, αθνξά 130.000 

δηθαηνχρνπο  απφ φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο.  

 

Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: 

 

α) Παθέην 6εκεξσλ δηαθνπψλ κε πέληε δηαλπθηεξεχζεηο γηα 115.000 δηθαηνχρνπο ζε 

ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΛΑΔ/ΟΓΑ ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα/δηακεξίζκαηα, επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη camping) ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο 

ρψξαο. Τν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 

έσο ηηο 3 Μαίνπ 2015.  
 

β) Παθέην 6εκεξσλ δηαθνπψλ κε πέληε δηαλπθηεξεχζεηο θαη κέρξη ηέζζεξηο απιέο 

ινχζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΗΑΜΑΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ γηα 15.000 

δηθαηνχρνπο ζπληαμηνχρνπο ζε εγθαηαζηάζεηο ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΛΑΔ/ΟΓΑ 

ηακαηηθψλ πεγψλ  ηεο ρψξαο.  

 

Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. 
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Β) ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (πξνυπνινγηζκνχ  2.600.000 επξψ) 
 

Τν Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα γηα 50.000 δηθαηνχρνπο δηνξγαλψλεηαη απφ ζπκβεβιεκέλα 

κε ηνλ ΟΓΑ ηνπξηζηηθά γξαθεία ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ζα δηαξθέζεη απφ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο 3-5-2015 θαη πεξηιακβάλεη: 

 

- 3εκεξεο εθδξνκέο γηα 5.000 δηθαηνχρνπο, πνπ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, εθφζνλ ην θφζηνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηιέμνπλ δελ μεπεξλά ηελ αμία 

ηνπ Γειηίνπ πνπ είλαη 120 επξψ.  

- 2εκεξεο εθδξνκέο γηα 7.000 δηθαηνχρνπο, πνπ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθφζνλ ην θφζηνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηιέμνπλ δελ μεπεξλά ηελ αμία 

ηνπ Γειηίνπ πνπ  είλαη 65 επξψ. 

- 1εκεξεο εθδξνκέο γηα 38.000 δηθαηνχρνπο, πνπ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

 

 
 

Γ) ΒΗΒΛΗΑ  (πξνυπνινγηζκνχ  6.000.000 επξψ) 
 

Ο ΟΓΑ ζα ρνξεγήζεη  βηβιία ζπλνιηθά ζε 300.000  δηθαηνχρνπο. Σηελ πξψηε θάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ, πνπ ζα δηαξθέζεη απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 

2014 έσο 31-12-2014, 200.000 δηθαηνχρνη  ηνπ ΛΑΔ/ ΟΓΑ, θαζψο θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα Αγνξάο Βηβιίσλ αμίαο 20 επξψ 

απφ ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνχο νίθνπο ζε φινπο ηνπο 

λνκνχο  ηεο ρψξαο.  
Σηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ΟΓΑ ζα δηαλείκεη απεπζείαο ζε 100.000  

δηθαηνχρνπο  βηβιία κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα.* 
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Γ) ΘΔΑΣΡΑ (πξνυπνινγηζκνχ  1.400.000 επξψ) 
 

Η Αγξνηηθή Δζηία παξέρεη ζε  93.000 δηθαηνχρνπο  δσξεάλ Γειηία Θεάκαηνο γηα κηα 

πιεζψξα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο  ηεο Διιάδαο ζε 

ζπκβεβιεκέλα ζέαηξα. 

 

Σα Γειηία δηαλέκνληαη  απφ ηα ΚΔΠ, κεηά απφ θιήξσζε, θαη ηζρχνπλ κέρξη ηηο 

31-5-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ) ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΑ Δ ΠΟΛΤΣΔΚΝΔ 

ΜΖΣΔΡΔ * (πξνυπνινγηζκνχ 465.000 επξψ)  

 

Γηα πξψηε θνξά  πινπνηείηαη ην πξφγξακκα ηεο παξνρήο Φξεκαηηθψλ Βνεζεκάησλ 

θαη Βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο  κεηέξεο. Tν πξφγξακκα θέηνο απεπζχλεηαη πηινηηθά ζε  

300 πνιχηεθλεο κεηέξεο νη νπνίεο πξέπεη  λα είλαη  αζθαιηζκέλεο νη ίδηεο θαη νη 

ζχδπγνη ηνπο ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ θαη έρνπλ εμνθιήζεη 

ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ παξνρή.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα είλαη νη αηηνχζεο λα έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 4  ηέθλα, άγακα, έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ, ειηθίαο κέρξη  18 εηψλ 

ή κέρξη  24 εηψλ εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζηελ Διιάδα ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ή  είλαη αλίθαλα γηα εξγαζία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.   
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Σ) ΣΡΟΦΔΗΑ ΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ * 

(πξνυπνινγηζκνχ 200.000 επξψ)  

 

Αθφκε κηα θαηλνηνκία πνπ πινπνηείηαη  ην 2014. Γηα πξψηε θνξά ζα δνζνχλ παξνρέο 

ηξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ζε 1.250 δηθαηνχρνπο.  

 

Σην  Πξφγξακκα Παξνρήο Τξνθείσλ γηα  βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο  κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ ή/θαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο 

Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ 

εηζθνξέο θαη έρνπλ  ηέθλν   ειηθίαο απφ ελφο (1) έηνπο κέρξη ηελ ειηθία  εγγξαθήο  

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, έκκεζα αζθαιηζκέλν ζηνλ ΟΓΑ ην νπνίν θηινμελείηαη 

ζε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. 

 

 
 

Ε) ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ ΑΓΡΟΣΔ * 

(πξνυπνινγηζκνχ 600.000 επξψ)  

 

Δληφο ηνπ 2014 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε 10.000 λένπο 

αγξφηεο, ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο. Πξφθεηηαη γηα αθφκε 

κία λέα παξνρή ηνπ ΟΓΑ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ θιάδν επαγγεικαηηψλ. Σην Πξφγξακκα Δπηκνξθσηηθψλ 

Σεκηλαξίσλ γηα Νένπο Αγξφηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο άκεζα αζθαιηζκέλνη ζηνλ 

Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ, πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο 

εηζθνξέο, ειηθίαο απφ 22 έσο 40 εηψλ.  
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ΖΜΔΗΩΖ 
* Οη ελ ιφγσ παξνρέο ζα δνζνχλ ζηε Γεχηεξε Φάζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Αγξνηηθήο Δζηίαο 2014 θαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο πινπνίεζήο ηνπο ζα 

αλαθνηλσζνχλ ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.   

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ  
Γηθαηνχρνη  ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη 

ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ, ζπληαμηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ Αλαζθάιηζησλ Υπεξειίθσλ, 

αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο εηζθνξέο ηνπο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο.  

 

Δμαίξεζε απνηειεί ην Πξφγξακκα Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ κφλν ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

 
Αλαθνξηθά  κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο  θαη ηε  δηαλνκή ησλ παξνρψλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο, ν ΛΑΔ/ΟΓΑ ζα  έρεη θαη θέηνο  ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ 

Κ.Δ.Π. 

 

πγθεθξηκέλα, νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΑΔ/ΟΓΑ ζα 

ππνβιεζνχλ ζηα ΚΔΠ, φπνπ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη  απφ  

27-5-2014 κέρξη 20-6-2014 έρνληαο καδί ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

α) Σα Βηβιηάξηα Τγείαο Ο.Γ.Α. (αηνκηθφ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ, πνπ  

ζέιεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζέζηκεο παξνρέο καδί ηνπ), ζεσξεκέλα- ζε ηζρχ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

β) Σν Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο 
γ) Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζπληάμεσλ (εθφζνλ ππάξρεη) ή απφθνκκα 

θαηαβνιήο εηζθνξψλ (αθνξά αζθαιηζκέλνπο)  

 

 

ΚΛΖΡΩΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ 

 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία  ησλ αηηήζεσλ, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε  

ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ηειηθά ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ έηνπο 2014, κε 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. Η θαηαλνκή ησλ δηθαηνχρσλ ζα γίλεη αλαινγηθά ζε φινπο 

ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα, αλά λνκφ θαη αλά πξφγξακκα, κε 

πξνηεξαηφηεηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ θιεξσζεί ζε θαλέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΛΑΔ/ΟΓΑ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Καη' εμαίξεζε, ζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, Ηακαηηθνχ Σνπξηζκνχ 

θαη Δθδξνκψλ  ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ 

ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ 

απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμστδξπκαηηθφ επίδνκα 

παξαπιεγίαο- ηεηξαπιεγίαο.  
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Οη δηθαηνχρνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο  κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΓΑ (www.oga.gr) ή κέζσ ησλ ΚΔΠ. 

 

εκείσζε: Φέηνο νη θιεξσζέληεο γηα λα ιάβνπλ ην δειηίν Κνηλσληθνχ 

Σνπξηζκνχ θαη Ηακαηηθνχ Σνπξηζκνχ πξέπεη λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζε θξάηεζε 

δσκαηίνπ, θαη ελ ζπλερεία ην θαηάιπκα λα ηνπο απνζηέιιεη ππνρξεσηηθά 

Δπηβεβαίσζε Κξάηεζεο (voucher, θιπ) γηα λα κπνξνχλ νη δηθαηνχρνη λα 

εηζέξρνληαη ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ ΟΓΑ, θαη λα θαηαρσξνχλ ηα 

ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο, ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην 

θαηάιπκα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ απφ 

ηα ΚΔΠ, ζηα νπνία ζα εθηππψλεηαη ε επσλπκία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 

πνπ έθαλε θξάηεζε ν δηθαηνχρνο. 
   

Τέινο κε λεφηεξε αλαθνίλσζε ηνπ ΟΓΑ ζα γλσζηνπνηεζεί ε εκεξνκελία δηαλνκήο 

ησλ δειηίσλ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηα ΚΔΠ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oga.gr/
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           ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

 

 

           ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ - 6ΖΜΔΡΔ ΓΗΑΚΟΠΔ 

 

Όια ηα  θαηαιχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δσκάηηα, κε ηδηαίηεξν ινπηξφ θαη 

θιηκαηηζκφ/θεληξηθή ζέξκαλζε (εληφο ησλ δσκαηίσλ) θαη ζε θακία πεξίπησζε 

πξνβιεκαηηθά (ππφγεηα, εζσηεξηθά, ρσξίο επαξθή θσηηζκφ ή αεξηζκφ θ.ι.π.) 

 

Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ www.oga.gr θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

 

Η θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηλσληθφ ηνπξίζηα. 

 

Παηδηά κέρξη πέληε εηψλ (γελλεζέληα απφ 1-1-2010 θαη κεηά) ζα παξακέλνπλ δσξεάλ 

ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο, ρσξίο λα πξνζηίζεηαη θιίλε γη απηά. 

 

ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ αλά άηνκν / αλά 
δηαλπθηέξεπζε: 

 

ΜΟΡΦΖ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

 

ΗΟΤΛΗΟ & 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 

Απφ 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 έσο 

3 ΜΑΪΟΤ 2015 

 

ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ 
 

ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ 

ΥΩΡΗ 

ΠΡΩΗΝΟ 
ΜΔ ΠΡΩΗΝΟ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ: 
Γηα παξακνλή ζε μελνδνρεία 

θιαζζηθνχ ηχπνπ, μελνδνρεία 

ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

θαη παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα (απφ 

1* έσο 5*Lux)  

21,00 € 21,00 € 23,00 € 

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ 

ΓΩΜΑΣΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 

(2 έσο 4 θιεηδηά) 

ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΔ 

ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 

 

 

18,50 € 

 

 

18,50 € 

 

 

20,50 € 

ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ 

ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ 
(CAMPING) 

 

12,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oga.gr/
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ 

 

Η ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη γηα ην θάζε θαηάιπκα ζηνλ αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ www.oga.gr θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ. 

 

ΗΑΜΑΣΗΚΟ   ΣΟΤΡΗΜΟ - 6ΖΜΔΡΔ ΓΗΑΚΟΠΔ  KAI 4 ΑΠΛΔ 

ΛΟΤΔΗ Δ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΑ 

 

Οη δηθαηνχρνη παξάιιεια κε ηε δηακνλή ηνπο ζε ζπκβεβιεκέλν θαηάιπκα 

δηάξθεηαο (κέρξη 5 δηαλπθηεξεχζεηο), ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ δσξεάλ 

κέρξη θαη 4 απιέο ινχζεηο (4 εηζηηήξηα εηζφδνπ), είηε ζε Τδξνζεξαπεπηήξην 

εληφο ζπκβεβιεκέλσλ μελνδνρείσλ, είηε ζε ζπκβεβιεκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

ηακαηηθψλ πεγψλ. 
 

Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο απφ 

ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ www.oga.gr θαηάινγν ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη ην Υδξνζεξαπεπηήξην ή 

ηελ εγθαηάζηαζε ηακαηηθψλ πεγψλ πνπ πξνηηκνχλ γηα ηηο ινχζεηο ηνπο. 

 

Οη δηθαηνχρνη, εθφζνλ επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο παξνρήο 

ινχζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γειηίν Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ κφλν γηα 

δηακνλή  (κέρξη 5 δηαλπθηεξεχζεηο). 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ δηθαηνχρνπ : 

α) Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ: φ,ηη ηζρχεη θαη ζην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ 

Τνπξηζκνχ 

β) Γηα παξνρή ΛΟΤΔΩΝ: δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα -θξάηεζε 

δσκαηίνπ, πξνθαηαβνιέο, παξαιαβή ηνπ Γειηίνπ, πξφσξεο αλαρσξήζεηο θιπ.- 

ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ην  πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ. 

 

 

 

ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 3ΖΜΔΡΔ ΔΚΓΡΟΜΔ 

 

Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο (θαη’ ειάρηζηνλ): 

 

Α) Μεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ αθεηεξία θαη απφ θαη πξνο ηνπο ηνπηθνχο 

πξννξηζκνχο. 

Β) Γηακνλή ζε δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξφ θαη πξσηλφ, ζε θαηαιχκαηα λνκίκσο 

ιεηηνπξγνχληα, δχν Αζηέξσλ θαη άλσ γηα ηα μελνδνρεία, ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ 

θιεηδηψλ γηα ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/δηακεξίζκαηα. 

Γ)  Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο  

Οη εθδξνκέο ζα πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο θαη επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθά, 

πνιηηηζηηθά θαη αξραηνινγηθά αμηνζέαηα (κλεκεία, κνπζεία, κνλαζηήξηα, 

http://www.oga.gr/
http://www.oga.gr/
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αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.α.), νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο 

φιεο ηεο ρψξαο θαη νη εθδξνκείο ζα δηαθηλνχληαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο.  

 

Οη εθδξνκέο κπνξνχλ λα είλαη κηθηέο ή ακηγείο, δει. κπνξεί λα είλαη 

νξγαλσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη νη θάηνρνη ησλ Γειηίσλ Δθδξνκηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2014, λα εληάζζνληαη σο κέιε ζηελ νκάδα ηεο νξγαλσκέλεο 

εθδξνκήο ή λα νξγαλψλνληαη εηδηθά γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ Γειηίσλ ηνπ 

Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν  ηεο πξνηίκεζεο 

ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ www.oga.gr θαηάινγν ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. 

 

Παηδηά κέρξη πέληε εηψλ (γελλεζέληα απφ 1-1-2010 θαη κεηά) δελ δηθαηνχληαη 

Γειηίν, ζα κεηαθηλνχληαη δσξεάλ -κε εμαζθάιηζε ζέζεο- θαη ζα παξακέλνπλ 

δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο δηθαηνχκελα έθπησζε 50% επί ηεο 

ηηκήο πφξηαο γηα ην πξσηλφ ή ην γεχκα πνπ ηπρφλ ζα ιάβνπλ. 

        

 

 

ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΗΒΛΗΩΝ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ά κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (έσο 31-12-2014), νη 

θιεξσζέληεο – άκεζα αζθαιηζκέλνη- δηθαηνχρνη ηνπ ΟΓΑ ζα κπνξνχλ λα 

πξνζέξρνληαη ζην βηβιηνπσιείν κε ηελ Αζηπλνκηθή ηνπο Σαπηφηεηα. Οη 

δηθαηνχρνη απηνί ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ βηβιία γηα φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ θιεξσζεί καδί ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηνπο ΑΜΚΑ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη  ηεο παξνρήο δσξεάλ βηβιίσλ δελ ζα ιακβάλνπλ 

Γειηία αγνξάο βηβιίσλ απφ ηα ΚΔΠ, αιιά ζα απεπζχλνληαη θαηεπζείαλ ζηα 

ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ βηβιηνπσιεία, απφ ηα νπνία ζα πξνκεζεχνληαη 

δσξεάλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βηβιία κνξθσηηθνχ θαη 

ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, θξνληηζηεξηαθά, ζρνιηθά βνεζήκαηα ή άιια 

μελφγισζζα θξνληηζηεξηαθά βνεζήκαηα θ.ι.π. 

 

Παηδηά κέρξη έμη (6) εηψλ (γελλεζέληα απφ 1-1-2009 θαη κεηά) δελ είλαη δηθαηνχρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ ΘΔΑΣΡΟΤ 

 

Γηθαηνχρνη είλαη 93.000 άηνκα θαη θέηνο γηα πξψηε θνξά ε αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ζην πξφγξακκα ζα ππνβιεζεί καδί κε ηηο ινηπέο παξνρέο απφ 27-5- 2014 κέρξη 

20-6-2014 θαη σο θξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε εθ' φζνλ ν αξηζκφο 

ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. 

 

Οη θιεξσζέληεο ζα πξνκεζεπηνχλ ηα δειηία ζεάκαηνο απφ ηα Κέληξα 

http://www.oga.gr/
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Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) φιεο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζνπλ παξαζηάζεηο  ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηθψλ ζθελψλ. 

 

Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην ζέαηξν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ ζην www.oga.gr θαηάινγν ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ ζεάηξσλ. 

 

Γηα θάζε Γειηίν ζεάκαηνο, ε ζεαηξηθή επηρείξεζε επηδνηείηαη απφ ηνλ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ 

κε ην πνζφ ησλ δεθαπέληε Δπξψ (Δπξψ 15,00) γηα ηελ Κεληξηθή θελή θαη 

δψδεθα Δπξψ (Δπξψ 12,00) γηα ηελ Παηδηθή θελή.    

 

Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

Τα Γειηία ζεάκαηνο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο παξαζηάζεηο, ηαθηηθέο βξαδηλέο,  

απνγεπκαηηλέο ή ιατθέο απνγεπκαηηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ 

Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο. 
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ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 

ΔΣΩΝ 2012-2013 

 

 
Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε ζε κνξθή πίλαθα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2012 θαη 2013 καδί κε ηα ζηνηρεία απνξξφθεζήο ηνπο 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2012 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

(κε πεξίνδν 

πινπνίεζεο) 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 
ΔΚΣΤΠΩΜΔΝΑ 

ΓΔΛΣΗΑ 

ΠΟΟΣΟ % 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
(από 23-7-2012 

έως        31-3-

2013) 

120.000              34.563 97.290 28,80% 

ΔΚΓΡΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(από 23-7-2012 

έως        31-12-

2012) 

20.000 2.250 15.715 11,25% 

ΠΑΡΟΥΗ  

ΒΙΒΛΙΩΝ 
(από 26-9-2012 

έως        31-12-

2012)  

300.000              157.196 
(Γελ δίλνληαη 

Γειηία) 
52,39% 

ΠΑΡΟΥΗ 

ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 

ΘΔΑΣΡΩΝ 
(από 27-8-2012 

έως 

 30-4-2013) 

100.000                49.103            98.720   49,10% 

ΤΝΟΛΟ 540.000            243.112        368.921  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2013 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

(κε πεξίνδν 

πινπνίεζεο) 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 
ΔΚΣΤΠΩΜΔΝΑ 

ΓΔΛΣΗΑ 

ΠΟΟΣΟ % 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
(από8-7-2013 έως        

31-3-2014) 

120.000              39.334 99.483 32,77% 

ΔΚΓΡΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(από 8-7-2013 έως        

31-12-2013) 

10.000 1562          7.525 15,62% 

ΠΑΡΟΥΗ  

ΒΙΒΛΙΩΝ 
(από 8-7-2013 έως        

31-12-2013)  

300.000             205.340  
(Γελ δίλνληαη 

Γειηία) 
          68,44% 

ΠΑΡΟΥΗ 

ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 

ΘΔΑΣΡΩΝ 
(από 8-7-2013έως 

 31-5-2014) 

100.000              34.000*         99.895      34%* 

ΤΝΟΛΟ 540.000            280.236        412.243  

 

*δελ είλαη νξηζηηθφο αξηζκφο 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΣΟΤ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ  

 

Ο Ν Ο Μ Α  Η Α  2010 2011 2012 2013* 

Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ 

Τνπξηζκνχ 8.725.515,19  10.228.892,16  8.592.901,01  4.307.217,00  

Δθδξνκηθά Πξνγξάκκαηα  2.972.331,00  2.049.120,00  1.366.050,00  259.740,00  

Παξνρή εηζηηεξίνπ Θεάηξνπ 900.244,53  537.337,99  539.516,11  720.288,69  

Παξνρή Βηβιίσλ 2.590.701,49  3.382.380,08  4.716.128,80  3.138.554,17  

Παξνρή ρξεκ.βνήζ.,βξαβείσλ 

ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο 0,00  0,00  0,00  0,00  

Παξνρή ηξνθείσλ ζε 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο 0,00  0,00  0,00  0,00  

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ 

αγξνηψλ 0,00  0,00  0,00  0,00  

ΤΝΟΛΟ  15.188.792,21  16.197.730,23  15.214.595,92  8.425.799,86  

 

* Τα ζηνηρεία δελ είλαη νξηζηηθά, θαζψο ε εθθαζάξηζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε  
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ  14.785.000 

Δθδξνκηθά Πξνγξάκκαηα 2.600.000 

Παξνρή εηζηηεξίνπ Θεάηξνπ 1.400.000 

Παξνρή Βηβιίσλ 6.000.000 

Παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη 

βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο 

465.000 

Παξνρή ηξνθείσλ ζε βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο 

200.000 

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηψλ 600.000 

ΣΥΝΟΛΟ 26.050.000* 
 

*Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

 

 

ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΔ  ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ΣΖ  ΑΓΡΟΣΗΚΖ  ΔΣΗΑ   

ΔΣΩΝ 2012-2013 

 

 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ                                                        3.028                     2444 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ                                                                   158                          126 

ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΑ 554                          486 

ΘΔΑΣΡΑ     50                              62 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ                                                                                                                                       3.790                     3118 

 

 

 

 

     

                           
 


